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Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
Dołączanie dodatk. czytnika zewn. +
1000 użytkowników w systemie +
Instalacja na zewnątrz +
Aluminiowa obudowa i klawisze +

Kontrolery serii PR611-VP zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej
popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane
zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000
użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR611-VP są wyposażone w
interfejs komunikacyjny RS485, który może zostać wykorzystany zarówno
do ich programowania jak i do komunikacji w systemie sieciowym. System
kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR611-VP może być zarządzany
lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/USB albo zdalnie
przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4). Korpus
obudowy oraz klawisze kontrolera PR611-VP są wykonane ze stopu
aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik.

Parametry techniczne  
Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
Dołączanie dodatk. czytnika
zewn.

+

3 program. linie wejściowe NO/NC +
Dwa programowalne wyjścia
tranz.

1A

Magistrale komunikacyjne RS-485 , dowolna topologia
Jedno programowalne wyj.
przekaź.

1,5 A/30 V

1000 użytkowników w systemie +
Tryby drzwi Normalny, Zablokowane, Odblokowane i

Warunkowo odblokowane
Tryby identyfikacji Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko

PIN
Instalacja na zewnątrz +
Aluminiowa obudowa i klawisze +
Napięcie zasilania 10-15 VDC
Pobór prądu 90mA
Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
Zasięg odczytu kart kluczy Do 8 cm
Wymiary 115 X 80 X 35 mm
Waga 470g

Roger PR611-VP
Standardowy kontroler dostępu - seria PRxx1, aluminiowa obudowa


